
  

 
 

 

Sürüm 2.0   Tarihler değişikliğe tabidir, lütfen hizmet kılavuzu formlarını kontrol edin.  

MADDE                                                                                                   TAMAMLANMA TARİHİ    
 
Otel rezervasyonlarını yapın ve giriş kartları için kaydolun Hemen Şimdi ☐ 
Fuar katılımcı listenizi güncelleyin Hemen Şimdi ☐ 
Ücretsiz fuar katılımcı webinarlarını izleyin Hemen Şimdi ☐ 
Fuar Katılımcı Toplantısı için kaydolun  Hemen Şimdi ☐ 
Stand alanına ilişkin son %50'lik ödemeyi göndermek için son gün Eylül 30 ☐ 
1.000 SF veya üzeri Alan için zemin planlarını gönderin 1 Aralık ☐ 
   
Sigorta Sertifikanızı gönderin 15 Ocak ☐ 
Ön sevkiyatlar 2 Ocak ila 24 Şubat arasında GES antreposunda kabul edilecektir 2 Ocak ☐ 
Standınız ile birlikte gelen 2.000'e varan doğrudan postaya ilişkin siparişleri 
vermek için son gün 10 Ocak ☐ 

Son indirim tarihinden önce Aday Müşteri Toplama siparişini verin 13 Ocak ☐ 
Son indirim tarihinden önce kanopilerin ve çadırların siparişini vermek için son 
gün 

24 Ocak ☐ 

Oda başına 150$'lık iptal ücreti ile 20 veya üzeri blok için otel rezervasyonlarını 
iptal etmek için son gün. 31 Ocak ☐ 

Basılı dizin için şirket/ürün bilgisi güncellemek üzere son tarih.   31 Ocak ☐ 
   
Son indirim tarihinden önce stand güvenliği siparişini verin  10 Şubat ☐ 
Son indirim tarihinden önce internet, wi-fi ve wi-fi etkin nokta siparişini verin 10 Şubat ☐ 
Yük anketlerini doldurun ve hedef tarihlerde GES ile birlikte çalışın 10 Şubat ☐ 
GES'ten Önceden Basılı İrsaliye ve Giden Etiket talep edin  10 Şubat ☐ 
Stand siparişlerini vermek ve mobilya, halı, elektrik, işgücü, işaretleme, ekipman 
ayrıntıları vb. hakkında sağlayıcı indirimlerini almak için son tarih.   10 Şubat ☐ 

Resmi sağlayıcı listesinde değil fuar katılımcısı tarafından atanan yüklenicileri 
kaydetmek için son gün  

10 Şubat ☐ 

Son indirim tarihinden önce sesli-görsel ve ofis ekipmanı siparişi vermek için son 
gün 

10 Şubat ☐ 

Oda başına bir gecelik oda ve vergi iptal ücreti ile 20 veya üzeri blok için otel 
rezervasyonlarını iptal etmek için son gün. 13 Şubat ☐ 

Son indirim tarihinden önce çiçek ve bitkilerin siparişini vermek için son gün 17 Şubat ☐ 
Son indirim tarihinden önce ikram siparişini verin 24 Şubat ☐ 
Sevkiyatların şimdi doğrudan fuar alanına gönderilmeleri gerekiyor  25 Şubat ☐ 
   
Son indirim tarihinden önce stand yetenekleri siparişini verin 3 Mart ☐ 
Ücretsiz e-posta kampanyasından faydalanmak için son gün 10 Mart ☐ 
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https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
http://www.conexpoconagg.com/exhibit/exhibitor-resources/exhibitor-education/
http://www.conexpoconagg.com/exhibit/exhibitor-resources/exhibitor-education/
https://adu.aem.org/DmzAccount/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Regulations/CONEXPO-CONAGG-2020-Show-Rules-Regulations.pdf
https://ordering.ges.com/011671633/showinfo
https://ordering.ges.com/011671633/mhEST
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ordering.ges.com/011671633/LeadRetrieval
https://ordering.ges.com/011671633/vendor_canopytent
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
https://ordering.ges.com/011671633/vendor_security
https://ordering.ges.com/011671633/otherservices
https://ordering.ges.com/011671633/shippinghandling
https://ordering.ges.com/011671633/prePrint
https://ordering.ges.com/011671633
https://ordering.ges.com/011671633/marshaling
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Housing/CECA-IFPE-2020-EXH-20-More-Block-Policies.pdf
https://ordering.ges.com/011671633/floral
https://ordering.ges.com/011671633/Catering
https://ordering.ges.com/011671633/marshaling
https://ordering.ges.com/011671633/TalentBrokers
https://ceca20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?

